MA‑31:
Ruská střela pro US Navy

Je málo známou skutečností, že americké ozbrojené síly kupují a používají ruské zbraně. Příkladem je námořní létající terč Boeing MA‑31, což není nic jiného než účelová přestavba ruské protilodní střely Ch‑31A.

V osmdesátých letech se ve výzbroji SSSR objevily nové řízené protilodní střely, které ve výšce několika metrů nad hladinou dosahovaly rychlostí okolo Mach 3. Americké námořnictvo chtělo vyvinout efektivní obranné systémy, ale k tomu potřebovalo mít cvičné terče, jejichž výkony budou srovnatelné s výkony střel. Proto byl zahájen projekt terče SLAT (Supersonic Low Altitude Target). Ten se však setkával s takovými problémy, že byl roku 1991 zrušen. Nebezpečí protilodních střel ale trvalo dál a US Navy svůj terč potřebovalo. Rozhodlo se tedy požádat o pomoc zemi, která ono nebezpečí vytvořila.

Ch‑31A míří do USA
Americké ministerstvo obrany vyzvalo v květnu 1995 společnost McDonnell Douglas (nyní Boeing), aby provedla srovnávací testy (Foreign Comparative Testing) ruské protilodní střely Ch‑31A, v kódu NATO známé jako AS‑17A Krypton. Cílem zkoušek mělo být prověření možnosti použít Ch‑31A pro roli nadzvukového, nízko létajícího cvičného terče.
Detaily smlouvy o dodávkách střel Ch‑31A z Ruska do USA nebyly zveřejněny. Je známo jen tolik, že ruský výrobce Zvezda‑Strela prodával do USA pouze těla střel s pohonnými jednotkami, tedy bez navádění a výbušných hlavic. McDonnell Douglas je ve svém závodě v Saint Louis vybavoval rádiovými vysílači, inerciálním systémem udržování dráhy a telemetrickými přístroji.
Námořnictvo si ruskou střelu Ch‑31A zvolilo především pro její pozoruhodné výkony. Ch‑31A startuje pomocí raketového motoru na tuhé palivo, s nímž dosáhne rychlosti cca Mach 1,8. Pak se zadní část raketového motoru oddělí, čímž se vytvoří spalovací komora náporového motoru, a zároveň odpadnou i čtyři kryty na bočních vstupech vzduchu. Náporový motor střely Ch‑31A spaluje letecký petrolej. Střela dosahuje ve výšce rychlosti Mach 3,1, u hladiny Mach 2,5 a dostřel se podle výšky vypuštění pohybuje mezi 50 a 70 km.

Jen dočasné řešení?
První terč MA‑31 byl otestován v srpnu 1996, když jej odpálil dálkově řízený letoun QF‑4 Phantom II; vyskytovaly se obavy o spolehlivost střel i závěsníků, mluvilo se nebezpečí exploze a US Navy nechtělo ohrožovat život pilota v pilotovaném letounu. Do začátku roku 1998 bylo uskutečněno 13 úspěšných zkušebních odpálení MA‑31.
Konkurentem MA‑31 byl létající terč Honeywell (Allied Signal) Sea Snake, tj. upravená varianta starého terče MQM‑8G Vandal, což byla modifikace protiletadlové střely RIM‑8 Talos. Výkony tohoto prostředku však byly zřetelně nižší než výkony MA‑31, a tak 17. prosince 1999 získala firma Boeing kontrakt na dodávku 34 terčů MA‑31, z nichž první byly dodány roku 2001.
MA‑31 však představuje pouze dočasné řešení; tím definitivním je terč GQM‑163 Coyote od firmy Orbital Sciences, který vyhrál výběrové řízení SSST (Supersonic Sea‑Skimming Target). Druhým účastníkem byl Boeing MA‑31PG (Precision Guidance), který byl vybaven naváděním na bázi GPS. US Navy má dostat první GQM‑163 už v letošním roce. V červnu 2004 však Boeing obdržel žádost o dalších 14 terčů MA‑31, které budou dodány do konce roku 2006. US Navy tedy bude používat ruskou střelu déle, než se původně plánovalo.
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TTD cvičného terče MA‑31
Celková délka
4,7 m
Rozpětí ploch
1,15 m
Průměr těla
0,36 m
Startovní hmotnost
600 kg
Nejvyšší rychlost
Mach 3,1
Letová rychlost
Mach 2,5
Max. dostřel
50‑70 km
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